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HYPERDESMO®-PB-1K FC 

 

Một thành phần, NHANH CHÓNG, polyurethane - màng chất 

lỏng bitum Polyme hóa chống thấm và bảo vệ. 
 
 

 
DESCRIPTION  

HYPERDESMO ® -PB-1K FC rất nhanh trong suốt 

quá trình đóng rắn, một thành phần, màng chất 

lỏng polyurethane tự mở rộng bitum. Sản phẩm 

mặc dù lưu hóa nhanh nhưng không thể hiện sự sủi 

bọt trong quá trình đóng rắn ngay cả ở nhiệt độ cao 

và độ ẩm trong khí quyển. 

 HYPERDESMO ® -PB-1K FC mặc dù lưu hóa 

nhanh, hiển thị độ bám dính tuyệt vời cho hầu hết 

các loại chất nền ngay cả bitum. 
Nó được dựa trên nhựa polyurethane kỵ nước tinh 
khiết và được mở rộng với bitum nguyên chất 
polyme hóa. Sản phẩm tuân thủ theo tiêu chuẩn 

ASTM C836 . 

  
Áp dụng với bàn chải hoặc thìa hoặc phun không có 

không khí. Tổng mức tiêu thụ: 2,0 kg / m 2 trong 

một hoặc hai lớp.   
 
Khuyến cáo cho  

 Chống thấm và bảo vệ: 
 nền móng 
 mái nhà (ngược mái xây dựng cách nhiệt) 
 bê tông cốt thép / bê tông cốt thép hoặc bằng 

cách khác chống thấm gạch như ban công và 
phòng ướt  
bọt cách nhiệt polyurethane 
 công việc nặng nhọc   

 
 

 
Độ ẩm thấp 
Hình thành bọt khí tối thiểu 

Cho phép ứng dụng nhiều lớp 

   Độ bám dính tuyệt vời trên hầu hết mọi loại bề  

mặt, có hoặc không sử dụng sơn lót đặc biệt. 
Khả năng chịu nhiệt tuyệt vời, sản phẩm không 
bao giờ 
  trở nên mềm mại. Nhiệt độ dịch vụ tối đa 80 o C, 

nhiệt độ sốc tối đa 150 o C. 
Kháng lạnh: Phim vẫn co giãn. 

thậm chí xuống đến -40 o C. 
Nổi bật vứi tính chất cơ học, kéo dài cao, bền và 
sức mạnh xé, chịu mài mòn cao. 

 Kháng hóa chất tuyệt vời. Hàng rào độ ẩm hiệu 

quả.  
 
APPLICATION PREREQUISITES  

HYPERDESMO ® -PB-1K FC có thành tích xuất 

sắc bám dính vào hầu hết các loại chất nền, cũng 

như bitum, mà không sử dụng sơn lót. Tuy nhiên, 

kiểm tra trước khi sử dụng được khuyến khích 

mạnh mẽ. Vui lòng liên hệ với bộ phận kỹ thuật của 

chúng tôi để biết thêm thông tin. 
  
Điều kiện nền bê tông (tiêu chuẩn): 
 Độ cứng: R 28 = 15MPa. 
 Độ ẩm: W <10%. 
 Nhiệt độ: 5-35 o C. 
 Độ ẩm tương đối: <85%. 
 

 Khuyến cáo  
 

Không được đề xuất cho các chất nền không chắc 
chắn hoặc các ứng dụng tiếp xúc với tia cực tím. 

   
 
 TÍnh năng và lợi ích  

Rất kinh tế 
 Bảo dưỡng rất nhanh ngay cả ở nhiệt độ thấp và 

 
 
Quy trình áp dụng   

Làm sạch bề mặt bằng máy rửa cao áp, nếu 
khả thi. Loại bỏ dầu, mỡ và sáp gây ô nhiễm. Xi 
măng, các hạt lỏng lẻo, chất giải phóng nấm mốc, 
màng bảo dưỡng phải được loại bỏ. Làm đầy bề 
mặt không đều với sản phẩm thích hợp. 
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Các hỗn hợp phải được trộn kỹ với máy trộn cơ 
học để đảm bảo sản phẩm được đồng nhất hóa 
hoàn toàn trước khi sử dụng. Lưu trữ kéo dài 
có thể gây ra sự lắng đọng nhẹ và / hoặc tách 

ra cần phải được đồng nhất hóa lại. 

 

Dụng cụ:  
Áp dụng chổi, lăn, hoặc xịt không có không khí.  

 

  Định mức  

Tổng mức tiêu thụ: 2 kg / m 2 trong một hoặc hai 

lớp.   
 

Làm sạch  
Làm sạch dụng cụ và thiết bị trước tiên bằng khăn 

giấy và  bằng cách sử dụng SOLVENT-01. 

 
 
 
 

PACKAGING  
1 kg, 5 kg, 25 kg  

 

Bảo quản  
Có thể được giữ tối thiểu 12 tháng trong các thùng 

chưa mở ban đầu ở những nơi khô ráo và ở nhiệt 

độ 5-25 o C. Sau khi mở, sử dụng càng sớm càng 

tốt.  
 

 Thông tin an toàn  
Chứa một lượng nhỏ dung môi dễ cháy dễ bay 

hơi. Áp dụng trong điều kiện thông gió tốt, không 

có được khu vực hút thuốc, tránh xa ngọn lửa 

trần. Trong không gian kín sử dụng máy thở và mặt 

nạ hoạt động carbon. Hãy nhớ rằng dung môi nặng 

hơn không khí nên chúng ở sát trên sàn nhà. MSD S 

(Bảng dữ liệu an toàn vật liệu) có sẵn theo yêu cầu. 
 
 

 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

 

Ở dạng lỏng (trước khi áp dụng): 
  
~ 90% chất khô trong Xylene. 
  

BẤT ĐỘNG SẢN CÁC ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP 
ĐẶC ĐIỂM KỸ 

THUẬT 
  

        
  

Độ nhớt (Brookfield) CP ASTM D2196-86, @ 25 o C 3.000-5.000 
  

          

Trọng lượng riêng gr / cm 3 
ASTM D1485 / DIN 53217 / ISO 2811, 

1,25-1,35 
  

@ 20 o C   
      

  

Điểm chớp cháy o C ASTM D93, cốc kín > 50 
  

          
Thời gian rảnh, @ 77 o F (25 

giờ - 1-2 giờ   
o C) & 55% rh 

  
      

  

Thời gian phục hồi giờ - 6-24 
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Màng được đóng rắn: 
  

 Chỉ tiêu  ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT 
  

          
  

Nhiệt độ dịch vụ o C - -40 đến 80 
  

            
  

Tối đa nhiệt độ ngắn 
o C - 150 

    
  

thời gian (sốc)     
  

            
            

  

Độ cứng Shore A 
Tiêu chuẩn D2240 / DIN 53505 / ISO 

35 
    

  
R868 

    
  

          
  

            
  

Độ bền kéo đứt Kg / cm 2 
ASTM D412 / EN-ISO-527-3 30     

  
23 o C (N / mm 2 ) (3) 

    
  

      
  

Độ giãn dài phần trăm @ 

23o C % ASTM D412 / EN-ISO-527-3 > 800   
  

            
  

      Không có     
  

      mồi:   Với 
  

Độ bám dính của bê tông kg / cm 2 
Tiêu chuẩn D4541 > 0,5 N / mm2   mồi: 

  
(N / mm 2 ) (EOTA 

  
> 2 

  
      

  
      tối thiểu   N / mm2 

  
      yêu cầu)     

  
              
Nhiệt điện trở (200 

- EOTA TR011 
thông 

qua 
  

  

ngày @ 80 o C) 
  

  
          

  

Hấp thụ H 2 O (10 ngày) - - <1,0%   
  

            
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NONE OF OUR PUBLISHED INSTRUCTIONS AND SPECIFICATIONS,  
IN WRITING OR OTHERWISE, ARE BINDING EITHER IN GENERAL  
OR WITH RESPECT TO ANY THIRD PARTY RIGHTS, OR DO THEY  
RELIEVE INTERESTED PARTIES OF THEIR DUTY TO SUBJECT THE  
PRODUCT TO AN ADEQUATE EXAMINATION  OF ITS SUITABILITY.  
IN NO EVENT WILL ALCHIMICA S.A. BE RESPONSIBLE FOR  
DAMAGES OF ANY NATURE, WHATSOEVER, RESULTING FROM THE  
USE OF OR RELIANCE UPON INFORMATION OR THE PRODUCT TO  
WHICH INFORMATION REFERS.  
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